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X99 Kapsejlads afholdt 13-14. juli. 

Vi havde et godt stævne, som blev afviklet med 
stor entusiasme og kampgejst af de deltagende 
både. 
Lørdagens vind, var af den rolige lette luft, med 
flere umulige vindspring, som gjorde livet 
besværligt for de to følgebåde på grund af 
mærkeflytninger. 
Vores baneleder Jørgen Tulstrup fortalte, at på et 
tidspunkt ved en start, var vinden fra vestlig retning 
ved startlinien, men ved topmærket var den 
nordøst. Vi fik gennemført 4 sejladser til tiden. 
Solen skinnede bravt. 
Det sorte flag, blev sat til sidst. Ingen tyvstarte, - 

ellers disket. 

Topmærkebåden tabte motor-pusten, og måtte slæbes hjem. 
Straks gik 3 personer igang med påhængsmotoren. Det viste sig at en bolt 
var defekt og blev erstattet. Motoren, fik ingen strøm. 
Hvis de 3 herrer ikke havde været der. Var den blevet inde i havn til næste 
dagsstævne. 
Stor tak til:        
Jens Ludvig og Benny Andersen samt Bjarne J. Larsen. 

 

Søndagen så ud til rusk i søen fra nord. Frisk til hård luft. 

Dommerbåden (Jørgen Tulstrup, Jens Ludwig, Benny Andersen) 
gyngede bravt derud hvor ankerliggere er placeret.  
Topmærkebåden var heldig, de skulle være på fladt vand ved kysten 
med vinden fra nordvest. (Bjarne J. Larsen og Jesper Monefleldt) 
Liniebåden (Flemming.L.H. og undertegnet) sloges med mærkerne og 
med bølgerne i en gummibåd. 

                                          

X99 havde mægtige kampe og fantastiske mærkerundinger 
i hård luft Spiler - boathandling var uden lige. Flot 
præsteret.                                                                     

Ved den sidste sejlads, lå følgende både lige.  
Det var de to tyske deltagere Xive GER 446 
og Immac GER 408, som lå forrest i hele feltet af 7 løb. 
De havde ligget på en delt 1st. plads med 2 ettere hver. 
Så resultat var virkelig en infight til stregen imellem de to 
både. 
Med en bådslængde vandt Xive foran Immac. Bravo!       
Nr. 3 blev en af vores egne, nemlig Reborn DEN 408. 
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Detaljerne: 
Feltet havde til start 11 både. Sverige med 2 og Tyskland 2 
og 7 danske både. 

Vi havde haft 10 forrygende dage at stable et NM på 
benene. 
Men nogle norske både meldte desværre fra pga. tidspres. 
Så man kunne ikke længere kalde det NM. 
De to internationale dommere blev aflyst og erstattet af 
vores egen Jørgen Tulstrup. 

Så stævnet blev afviklet som et Tune up til Golden Cup i 
Tuborg Havn den følgende weekend. Samt træning for os i 
klubben. 
Læs mere på X99’s hjemmeside. http://x99.dk/ 

John Olsen passede pølsevognen perfekt i weekenden med hjælp fra Doris Høj og Ina Wennick. Tak 
for det alle 3. 

    

TAK TIL ALLE.  
Sejlklubben Sundet 
Jan Wennick 
Kapsejladsudvalget. 

(Redaktionen har fået tilsendt mange billeder, -her bringes en del af dem) 

    

 

http://x99.dk/
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Dansk forening for ældre lystfartøjer (DFÆL) 

DFÆL afholdt kapsejlads d. 4.-7. juli 2013 i sejlklubben Sundet. DFÆL har meddelt Sundmail 
redaktionen at en artikel om denne vellykkede weekend først vil blive bragt i september Sundmail.  
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NYT FRA SKOLEN 

 
Så er ferien slut for de fleste. Jeg håber alle har haft gode sejleroplevelser. 
Nu tager vi hul på 2. halvleg, og 2. års eleverne skal til at tænke på om de har lært alt det de skal 
kunne til førerprøven. 
 
Skoleudvalget efterlyser administrativ hjælp 
Da Eva har valgt at koncentrere sig om at være bådchef for Orca, og være lærer for Kap1, mangler vi 
en person der kan hjælpe med at holde styr på tilmeldinger, holdfordeling, opkrævninger og en hel 
masse andet. 
Det hele foregår selvfølgelig i samarbejde med os andre. Den forventede indsats er at møde de fleste 
torsdage mellem 18 og 19. 
Som medlem af skoleudvalget er man med til at påvirke de beslutninger om sejlerskolen, der skal 
tages. 
Hvis det eventuelt kunne have din interesse, så mail eller kom forbi. 
 
Prøvesejlads i J70 
Da Sejlunionen tilbød prøveture i J70, tog Jesper Hasseltoft, Niels Weber og undertegnede ud en 
aften. 
J70 er en miniudgave af J80, så opgaven var at finde ud af om denne type var et fornuftigt alternativ, 
nu Sejlunionen anbefaler denne, specielt for at tiltrække unge. 
Konklusionen var at den er sjov at sejle, men alt for livlig til vores sejlerskole. 
På vores aften var vi tæt på at blive lagt helt ned 2 gange, selv om vi alle er erfarne sejlere. 
 

 
 

J70 i Hellerup havn efter endt sejlads 
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I løbet af august har vi nogle arrangementer, som tidligere annonceret. For en sikkerheds skyld 
kommer de her igen. 
 
Åben havnedag 
Søndag den 10. august er der Åben Havnedag. I den forbindelse skal vi bruge nogle førere og 
gaster, der kan tage besøgende med på en demo sejltur. 
Alle er velkomne til at møde op. Førere og gaster der vil give en hånd med, bedes maile til 
skoleudvalg@sundet.dk. 
 
Fælles skoletur med natsejlads 
Som tidligere annonceret, holder Svanemøllens sejlerskoler fælles skoletur i weekenden 16.-18. 
august. Natsejlads med navigationsopgave, natten mellem fredag og lørdag. Stor fælles spisning og 
fest lørdag aften, og hjemsejlads søndag. 
Der er hængt opslag og tilmeldingslister op i klubhuset. Finn Skov er koordinator og kan kontaktes på 
skovfinn@gmail.com  
 
24 timers sejlads og Bäckviken handicap 
Desværre er disse 2 arrangementer kommet til at ligge i samme weekend i år, så man bliver nød til at 
vælge. 
Begge arrangementer afholdes i weekenden den 31. august – 1. september. 
Henrik Møller er koordinator for 24 timers sejladsen. henrik.moller@micro-pc.dk, og Jesper Hasseltoft 
er koordinator for sejlerskolen i forbindelse med deltagelse i Bäckviken handicap. 
hasseltoft@gmail.com   
 
 
Ole M Brandt 
 

 

 

 
 
Bådoptagning 2013/14  
Så er det tid at tænke på at bådene snart skal på land, for vinteren 2013/14. 
Ønsker du at din båd skal op, bedes du udfylde skema på næste side. Senest 11. aug. Print ud/klip 
og aflever skemaet til landpladsudvalget. Skemaet findes også på hjemmesiden og kan mailes via 
denne side. Ønsker du at stå på venteliste til et skur på pladsen skal du også gøre opmærksom på 
det, og husk det skal gøres hvert år for at komme i betragtning. 
Har du ikke mulighed for at sende pr. e-mail eller printe skemaet ud kan du hente og aflevere 
skemaet hos Landpladsudvalget torsdag kl. 18-19. 
 
   
 

Sommerlukning  
Landpladsudvalget holder lukker fra d.13. juni 2013 til d. 8.aug. 2013. Opstår der behov for at komme 
i kontakt med os, kan det ske til Sundets e-mail adresse. mail@sundet.dk 
 
Fortsat god sommer 
Landpladsudvalget 

 

mailto:skovfinn@gmail.com
mailto:henrik.moller@micro-pc.dk
mailto:hasseltoft@gmail.com
mailto:mail@sundet.dk
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Bäckviken Handicap 

 
Bäckviken Handicap nærmer sig og tilmeldinglisten er hængt op i 
medlemsgangen i klubhuset. Sidste frist for tilmelding er mandag d. 26. 
aug. Bäckviken Handicap afholdes som sædvanlig den sidste weekend i 
August. (31. Aug. – 1. Sept.) 
Der spises morgenmad i klubhuset kl. 8.00 og skippermødet afholdes kl. 

9.00. Pris for morgenmaden 50 kr. og 100 kr. for deltagelse i kapsejladsen og havnepenge. Første 
båd bliver sendt af sted kl. 10.00. 
Ønsker man ikke at deltage i kapsejladsen er 
man mere end velkommen til at sejle med og 
deltage i weekendens hyggelige arrangement, 
hvor der lørdag eftermiddag vil være fælleslege 
og senere på aftenen griller vi sammen vores 
medbragte mad.  
Vi har arrangeret at låne deres klubhus hvis vi 
sku’ få lyst til at trække os indenfor. 
 
Søndag kl. 10.00 kåres vinderne af kapsejladsen 
og klubben er vært for en lille en, herefter 
damper vi alle stille og roligt hjemover.  
 
På gensyn                                                                           
Aktivitetsudvalget.                                                                   Fællesgrillen i Bäckviken havn 
                                                                                                 

 
SANKT HANS FEST 
De var der alle sammen, rørlæggeren, maskinarbejderen, pladesmeden, urmageren, optikeren, 
kommandørkaptajnen, pædagogen og telefonmanden, striben af pensionister der altid dukker op når 
der skal være arrangement eller fest i Sejlklubben Sundet. Er du i tvivl om hvem de er, så kom på 
bådepladsen næste gang vi skal have et arrangement, så kan du lære dem at kende.  

 
Det er jo snart Sankt Hans hvor heksen skal 
sendes til Bloksbjerg, det er midsommer hvor 
dagene igen begynder at blive kortere og alle 
skal på ferie, og så er det jo dejlig til at varmt. 
Allerede for et par dage siden har pædagogen og 
rørlæggeren været på indkøb efter pøl og ølser 
samt diverse tilbehør. 
 
Der skulle rejses telt så vi kunne være sikre på at 
sidde og spise i tørvejr, og kapsejladschefen 
skulle bruge det et par weekender til DM og NM 
stævner, og de´ fæle havde lånt det meste af 
havnen til deres ”uge”. En campingvogn var 
fremskaffet til at fungere som pøl og ølsebar og 
samtidig lukke af for den ene ende af teltet. 
 
Flåden til bålet brændte ud sidste år, men med 
hjælp fra pladesmeden kom der tre nye tønder, 
en stribe vinkeljern fra en jernhandler, en masse 
gevindstykker, et svejseværk og en masse 
arbejde udført af kommandørkaptajnen havde vi 
pludselig en ny flåde til bålet. 
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Der blev grillet og råhygget og spist en masse mad, og så var det tid at få flåde og bål flyttet ud på 
vandet. Havnefogeden kom med havnens slæbebåd og trak den flot pyntede heks ud til sit sidste 
hvilested, efter alle havde haft mulighed for at beundre hende. Der blev kastet anker i behørig afstand 
fra havnen, og ved hjælp af Tordenskjold og lidt pyroteknik tændte kommandørkaptajnen bålet. Det 
var flot. 

 
 

Mens flammerne steg mod himlen var ”De syngende Hvaler” forsangere på den gamle 
midsommersang, og mange af de tilkomne gæster sang med. 
Aftenen sluttede med bred hygge og gamle historier i teltet, og som den plejer i Sundet, hen ad 
solopgang. 
fj. 
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UNDSKYLD – fra en af de grå i toppen!!!   

   

 
 
I sidste nummer af SundMail’en læste jeg oplægget ”PULS OG VAND I HÅRET” fra Dansk Sejlunion, 
som vores bestyrelse efter deres møde begejstret har tilsluttet sig. 
 
Det er helt sikkert godt, at vores fælles organisation Dansk Sejlunion ”tænker store tanker”, bidrager 
med ”det store overblik” og forslag til en udviklingsstrategi. Men efter at have fulgt opfordringen og 
læst den vedhæftede præsentation, så ændrede projektnavnet pludselig betydning for mig. Jeg fik ret 
høj puls og svedig isse. Fik du ikke læst bilaget kan du åbne der her: 
 
www.sejlsport.dk/emner/temaer/puls/praesentation/ 
 
Jeg har her samlet et par tekststykker fra præsentationen, som jeg har fundet særlig interessante, 
bare sådan hvis du vil springe al brødteksten over: 
 

”Det skal være nemt at komme ud at sejle 
Nutidens unge forbrugere er ambitiøse og søger de tilbud, som giver mening. Man vil 
kunne føle sig fri og vælge de tilbud, der passer dem i dag. Og så i morgen vælge 
anderledes. De unge familier har travlt og skal manøvrere rundt i tusind gøremål og 
tilbud. 
 
Dansk sejlsport skal tilpasse sig denne virkelighed. Sejlsporten skal være nemt 
tilgængelig, attraktiv, konkret overskuelig og ikke alt for forpligtende. Lever 
sejlsporten som produkt op til disse krav, er nye sejlere, også de studerende, parat til 
at betale det, som det ”koster.” 
 

” …til festen sammen med alle de frivillige, der får det hele til at hænge sammen.” 
 

Tilsyneladende helt uden sammenhæng med konceptbegrundelsen mener DS, at det vil føre til; 
 

” Fælles for hele konceptet er at gøre sejlsport mere attraktiv og mangfoldig således, 
at vi igen kan få skabt "store generationer i dansk sejlsport." 
 
Jeg må jo med skam erkende, at jeg selv har bidraget til de nye generationer af medborgere, der her 
forudsættes som værende grænseløst ”ansvarsløse” og ubehersket ambitiøse på egne vegne. Jeg 
kan dog ikke fuldstændigt genkende billedet! Helt sikkert er det dog, at generationerne efter ”de grå 
toppe” på mange måder har haft en lettere tilværelse og langt ad vejen er det også ”de grå i toppen”, 
der bare har leveret varen, straks vi anede ønsket hos de unge og selvfølgelig som en folkekær 
sanger udtrykker det ”uden regning”. Men ”de grå i toppen” har også skabt alt det Dansk Sejlunion nu 
bygger videre på og den erkendelse er noget vanskelig at ane blot en skygge af i oplægget. Tvært 
imod kasseres ”de grå i toppen’s” resultater som håbløst uaktuelle, helt ude af trit med dagens krav. 
 
Som jeg har læst ideoplægget fra Dansk Sejlunion har vi ”de grå i toppen” nu udsigt til tredje runde 
med at skabe et helt nyt tag-selv-miljø uden krav til brugerne, som har travlt med noget andet i 
morgen. Skal vi som en flok nyttige idioter også lægge penge og arbejdskraft i projektet? Hvordan 
med de nuværende ”gratis” havne- og landpladser for den nye flåde til ”taskesejlerne”?  Det går jo 
simpelt hen ikke an, at pålægge klubbens medlemmer at betale gildet, mens de unge fortravlede 
brugere realiserer sig selv på golfbanen, i ridehuset, med Marathon-træning eller hvad der til den tid 
giver prestige i en sikkert opgraderet ny udgave af Facebook. Vi må nytænke og sørge for effektiv 
brugerbetaling også på de områder, vi i dag ser som naturligt betalt af fællesskabets kontingenter, 
som i konsekvens af Dansk Sejlunions udmelding må anses under kraftigt pres i en meget nær 
fremtid. En tendens vi vist allerede i nogen tid har kunnet aflæse i medlemstilslutningen, hvis vi lige 
renser for ”tvangsmedlemmer” med bådplads i Svanemøllehavnen. 
 
 

http://www.sejlsport.dk/emner/temaer/puls/praesentation/
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Vi skal sikkert også udvikle nye indtægtskilder og jeg kan da gerne bidrage med et par forslag: 
 

 De grå bedstemødre kan oprette børnepasning i frokoststuen, mens de grå 

bedstefædre beskæftiger de lidt større børn i værkstederne. Alt selvfølgelig mod 

timebetaling. 

 Der kan tilbydes rengøring og vedligeholdelse af de unges køretrøjer, lige fra cykler 

til bilen, mens de ”puls og vand i håret”. Selvfølgelig igen mod timebetaling, altså 

reparation og rengøring! Så har børnene også noget relevant at skrue på, mens mor 

og far afprøver sejlsporten. 

 Hvad med parterapi? Vi har givet en del erfaring samlet i medlemskredsen, hvis vi 

lige for spurgt rigtigt. ”De grå i toppen” har masser af relevante råd, men de har som 

mange bekendt kun ringe markedsværdi. 

 De fortravlede unge familier vil sikkert også kunne bruge økonomisk rådgivning og 

forslag til gældsanering. Det har vi med garanti også medlemmer, der har erfaring 

med! Hvorfor ikke genvinde egne udgifter ved rådgivning mod betaling plus salær til 

klubben til dækning af lokaleomkostninger?  

Eller er det en meget bedre ide (og billigere!) bare at erkende nederlaget, afvikle alle udadvendte 
aktiviteter bortset fra medejerskabet af Svanemøllehavn selskabet, udleje resten af eller sælge 
”klubhuset”, trække os tilbage til landpladsfaciliteterne og alene leve videre på kraftigt reducerede 
kontingenter fra tvangsmedlemmerne med båd i Svanemøllehavnen og/eller fast landplads? Kedeligt 
måske, men en absolut relevant udviklingsmulighed. Det ville så også betyde, at kræfterne for 
etablering af DS-konceptet blev koncentreret på færre aktører i Svanemøllehavneområdet og naturligt 
øge mulighederne for en fornuftig udvikling. Her er sammenlægningen af de tre gamle klubbers 
ungdomsarbejde i KØS et bragende godt eksempel til efterfølgen!!! 
 
Jeg ser virkelig frem til at vi meget snart indkaldes til et fremrykket medlemsmøde, hvor bestyrelsen 
noget mere detaljeret kan forklare os grundlaget for dens begejstring og dens vurdering af effekten i 
vores gamle sejlklub. Vi kan ikke bare lade dette hænge i SundMailen og risikere desillusion blandt de 
”frivillige”, der i dag får klubben til at fungere i sin åbenbart totalt outdatede udgave!!! 
 
Men som skrevet i overskriften på vegne af generation ”grå i toppen” en kæmpe stor undskyldning fra 
mig for den dårlige opdragelse vi har præsteret uden vægt på den langtidsholdbare værdi i et dybere 
engagement uanset om det er frimærkesamling, golf, fodbold, fotojagt, sejlsport eller et helt andet 
fællesskab. 
 
20 juli 2013 
Bjarne J Larsen 
Medlem 659 
 

(Efterfølgende er oplægget fra Dansk Sejlunion som blev bragt i juni Sundmail) 
 

Dansk Sejlunion ”PULS OG VAND I HÅRET” 
Sejlklubben Sundet har modtaget nærværende mail fra Dansk Sejlunion som vi har drøftet på 
bestyrelsesmøde. Vi har "kvitteret" overfor DS og meddelt at vi er meget begejstret for initiativet og 
glæder os til "PULS OG VAND I HÅRET", og videregiver mailen til alle vores medlemmer. 
 
Venlig hilsen 
Torben Slumstrup 
Formand 
 
Kære sejlklub 
 
Jeg vil gerne invitere jer med til at gøre sejlsporten mere attraktiv – særligt for voksensejlere i alderen 
20+. Jeg ser gode muligheder for, at sejlsporten kan blive et attraktivt fritidstilbud på lige fod med 
mountainbike, fitness eller havkajak: sportsgrene, der byder på fysisk udfoldelse, høj puls og 
personlig udvikling. Lad os sammen udnytte de muligheder. 
Dansk sejlsport står over for udfordringer. Medlemstallet falder, og færre dyrker sejlsport. Vi skal følge 
med udviklingen, så sejlsporten igen fylder på land- og søkortet. Voksensejlsporten har haft gyldne 
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tider, men den er også ved at blive lidt grå i toppen. Derfor skal vi skabe nye rammer, der passer til de 
ønsker, som nutidens voksne stiller. 
 
De konkrete tiltag vi vil sætte som mål, er: 
 

   ● Sejlsporten skal markedsføres som en attraktiv sport. 

   ● Fokus på, at man i sejlsporten får pulsen op, personlig udvikling og vådt sejlertøj. 

   ● Fokus på mere sejlglæde ved at uddanne og træne de sejlmæssige færdigheder. 

   ● Udvikle klubber med afsæt i puls og en mangfoldighed af tilbud. 

   ● Etablere et sportsbådsmiljø. 

   ● Etablere en sportsbådsliga. 

   ● Gøre det nemt at komme ud at sejle. 

   ● Bruge klubberne, netværk og dialog til at få succes. 

 

 

Processen 
Processen for PULS OG VAND I HÅRET er en forandring, hvor dialogen undervejs med sejlere og 
klubber er ekstremt vigtig. Vi starter nu, og de første tiltag bliver rullet ud i løbet af 2013. Selve den 
grundige implementering vil tage længere tid, da den omfatter om klubbesøg, klubudvikling, 
lederuddannelse og træneruddannelse. 
 
Dansk Sejlunion vil gå forrest og sikre momentum i hele processen. Løsninger vil vi skabe i 
samarbejde og dialog med hele netværket af klubber, eksterne eksperter og kommercielle partnere. 
 
Dele af projektet vil være helt nyt. Andre dele vil være elementer af noget, der allerede fungerer. Det 
vigtigste er, at klubberne og sejlerne bliver taget med på råd. Projektet skal give mening for klub og 
for sejlere. Projektet lægger i vid udstrækning op til adfærds- og holdningsændring. Derfor er det helt 
afgørende, at der er accept og forankring lokalt af PULS OG VAND I HÅRET og de forbedringer, som 
følger med. 
 

Hvad tilbyder vi klubberne 
Dansk Sejlunion vil levere inspiration og konkrete værktøjer til klubberne. Vi tilbyder store og små 
klubber hjælp til, at de kan sætte en forandring i værk, som gør, at sejlerne på havnen oplever en 
velkommen stemning og mangfoldighed af aktiviteter med ”puls og vand i håret”. 
 
Vi vil sørge for, at ”sejlerdanmark” får øje på sejlsporten som en attraktiv sportsgren. Og så vil vi 
udvikle koncepter, uddannelsesprogrammer og idéværktøjer, som hjælper sejlklubben til at være 
parat, når der kommer ”kunder i butikken”. 
 
Jeg håber, at I vil være med i proces, som vi alle i dansk sejlsport vil have glæde af. Vi starter i dag og 
vil fortsætte mange år frem. 
 
Læs mere i det vedhæftede materiale. Del gerne denne mail med andre sejlere. 
 
Du modtager denne mail, da du formand, kasserer eller ungdomskontakt 
 
Venlig hilsen 
Mads Kolte-Olsen 
Generalsekretær 
Dansk Sejlunion 
 
E-mail: mko@sejlsport.dk 
Mobil: +45 2383 7877 
Skype: mads.kolte.olsen 
Web: www.sejlsport.dk 
  
 

Læs og download det vedhæftede materiale: 
www.sejlsport.dk/emner/temaer/puls/praesentation/ 
 
 
 

mailto:mko@sejlsport.dk
http://www.sejlsport.dk/
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”SUNDMAIL KASSEN” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sundmailen udkommer i den førstkommende uge i følgende måneder; 

Februar, Marts, April, Maj, Juni, August, September, Oktober, November og December. 
 

Deadlines for indsendelse af annoncer er d. 20. i måneden og sendes til 
redaktion@sundet.dk 

 
PRISER 

 
1/1 side kr. 1200 for 2 på hinanden efterfølgende numre. 

 
1/2 side kr. 800 for 2 på hinanden efterfølgende numre. 

 
1/3 side kr. 400 for 2 på hinanden efterfølgende numre. 

 
10 % ved samlet bestilling på et ½ år på hinanden efterfølgende 6 numre. 
20 % ved samlet bestilling på 1 år på hinanden efterfølgende 10 numre. 

 
Priserne er betinget af elektronisk reproklart materiale. 

PDF 
 

  
 

”SUNDMAIL KASSEN” 

 
MEDLEMMERNES 

KØB – SALG – BYTTE 

 
Kære alle Sundet medlemmer. 
Som noget nyt i vores elektroniske Sundmail bliver det nu muligt, helt gratis, som medlem at 
indrykke en lille annonce hvis man ønsker at købe, sælge eller bytte maritime ting eller andre effekter. 
Send en mail til redaktion@sundet.dk med en tekst, evt. som vedhæftet fil med et billede af 
genstanden. Husk tlf. nummer, mailadresse eller andet så en evt. køber kan henvende sig til 
sælgeren.  
Kun annoncer der er indsendt senest d. 25. kommer med i det næstkommende blad.   
Redaktionen har intet ansvar for køb, salg, og bytte mellem køber og sælger og ligeledes sørger 
redaktionen heller ikke for kommunikationen mellem disse.  
Redaktionen kræver dog et medlemsnummer fra annoncøren, idet det kun er klubbens medlemmer 
der kan indrykke annoncer. 
Annoncerne vil blive indsat i ”SUNDMAIL KASSEN” og blive vist på Sundmailens sidste sider lige 
inden HUSKESEDLEN. 
 
Med venlig hilsen 
Redaktionen 

 

mailto:redaktion@sundet.dk
mailto:redaktion@sundet.dk
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Aug. 
Lørdag…….10.       Åben havnedag 
Lørdag…….31.       Bäckviken Handicap 
 
  

 
                     Ved torsdagsarrangementer 

– husk at bestille mad i baren senest om onsdagen 
Hvor klokkeslet ikke er angivet 

– se opslagstavlen i klubben eller kontakt aktivitetsudvalget. 
 

Indlæg til Sundmail sendes som e-mail til redaktion@sundet.dk 
Næste nummer af Sundmailen udkommer i Sept.  

Deadline 25. Aug. 2013. 
 

Husk også klubbens hjemmeside 
www.sundet.dk 

 
Når du har ændringer i din adresse, tlf.nummer eller mail adresse, skal dette meddeles 

skriftligt til klubben, lettest via vor hjemmeside 
www.sundet.dk under medl.oplysninger. 

 
Har du bådplads i Svanemøllehavnen, så husk venligst også 

at meddele ny adresse og evt. nyt telefonnummer direkte til havnekontoret. 
 

 
Sejlklubben Sundet 
Svaneknoppen 2 
2100 Ø 
 
www.sundet.dk 
 
Telefoner 
Café Sundet:  
3929 3035 
Kontor: 
3929 6128 
Bådpladsen: 
3929 6354 
Fax:  
3929 6651 
 
Træffetider i klubben 
Regnskabsudvalget:  
Mandag kl.18-19.00 
Sekretær og formand:  
Tirsdag kl. 18-19.00 
Pladsudvalget Servicebygningen: 
 Torsdag kl. 18-19.00 
Skoleudvalget:  
Torsdag kl. 18-19.00 
Båd udlånet: 
Torsdag kl. 18-19.00 
 
Ungdomsarbejdet 
KØS Sejlsport: 
Erik Müller 
www.kos-sejlsport.dk 
 

 
Bestyrelsen 
Formand: 
Torben Slumstrup 
e-mail: mail@sundet.dk 
 
Næstformand: 
Torben Johannesen 
e-mail: mail@sundet.dk 
 
Sekretær 
Leif Mathiesen 
e-mail: mail@sundet.dk 
 
Regnskabsfører: 
Henrik Udesen 
 
Pladsformand: 
Jørn Drasbeck 
 
Skolechef: 
Ole Brandt 
e-mail: skoleudvalg@sundet.dk 
 
IT-ansvarlig: 
Jock Hartvig Andersen 
 
Kommunikations-ansvarlig: 
Jesper Hasseltoft 
 
Aktivitetsformand: 
Doris Høj 
 
Repræsentant i Havnebestyrelsen: 
Fini Lund 
 

 
Klubmester: 
Torben Johannesen 
 
Sejlads for fysisk handicappede: 
Ole Plett 
email: mail@sundet.dk 
 
Kapsejladschef: 
Jan Wennick 
 
Bådudlån: 
Samme tid som skoleudvalg 3929 6128 
 
Svanemøllehavnen 
Havnefoged: 
John Vestergaard Hansen 3920 2221 
e-mail: info@smhavn.dk 
web: www.smhavn.dk 
Sundets bestyrelses repræsentanter: 
Fini Lund 
 
Sundmail Redaktion: 
Karina Olsson 
Fritz Johansen 
e-mail: redaktion@sundet.dk 
 
Webmaster: 
Lars Nielsen 
e-mail: webmaster@sundet.dk 
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